
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «14» червня 2019 року № 89

Про затвердження поточних
індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної води 
для Почаївського комбінату комунальних 
підприємств

Розглянувши лист Почаївського комбінату комунальних підприємств №58 від 
04.06.2019р., керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
виконавчий комітет Почаївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання 
питної води при централізованому водопостачанні для Почаївського 
комбінату комунальних підприємств, що становлять 330,00 м3./1000 м3.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Максимчука С.В.

Міський голова В.С. БОЙКО
Максимчук С.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від «14» червня 2019 року № 90

Про надання дозволу на порушення 
об’єкта благоустрою

Розглянувши заяву гр. Ковальчука Віталія Георгійовича вхід. № 534 від 
22.05.2019р. щодо надання дозволу на порушення об’єкта благоустрою, у 
відповідності ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, Типового порядку видачі 
дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, 
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО жовтня 2013 р. № 870, виконавчий 
комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл гр. Ковальчуку Віталію Георгійовичу, жителю вул. 
Молодіжна, 1, м. Почаїв на порушення об’єкта благоустрою по вул. 
Молодіжна, м. Почаїв, шляхом розміщення на землях загального 
користування Почаївської міської ради дотичних до його земельної ділянки 
будівельного матеріалу - піску.

2. Встановити термін дії дозволу 3 (три) місяці від моменту прийняття даного 
рішення.

3. Відповідальність за проведення робіт та відновлення об’єкту благоустрою 
по вул. Молодіжна, м. Почаїв покласти на гр. Ковальчука Віталія 
Георгійовича.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Максимчука С.В.

Міський голова
Максимчук С.В.

В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 червня 2019 року № 91

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Борис О.М.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Я. Мудрого, 17 «а» гр. 
Борис Олександри Митрофанівни , яка просить надати одноразову грошову 
допомогу , взявши до уваги депутатський акт обстеження від 12 квітня 2019 
року та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року 
на виконання Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених верств 
населеїшя Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 
роки», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Борис Олександрі 
Митрофанівні в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Борис Олександрі
Митрофанівні одноразову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 14 червня 2019 року № 92

Иро виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Микуляк Г.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Наливайка, 48 гр, Микуляк 
Ганни Василівни , яка просить надати одноразову грошову допомогу на 
лікування, взявши до уваги епікриз № 1231 нейрохірургічного відділення 
Рівненської центральної міської лікарні та депутатський акт обстеження від 
18 квітня 2019 року та керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року на виконання Програми «Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Микуляк Ганні Василівні в 
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Микуляк Ганні

В.С. БОЙКОМіський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВС ЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 червня 2019 року № 93

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Кучмі В.І.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Кременецька, 70 гр. Кучми 
Володимира Івановича, інваліда 2-ї групи, пенсіонера, який просить надати 
одноразову грошову допомогу на лікування, взявши до уваги довідку 
Почаївської РКЛ №27 від 04.04.2019 року та депутатський акт обстеження 
від 02 квітня 2019 року та керуючись ЗаконОхМ України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Положенням про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської 
міської об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року на виконання Програми «Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
тер и торіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Кучмі Володимиру Івановичу 
в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

2. Фінансовому відділу міської рдди перерахувати гр. Кучмі Володимиру 
Івановичу одноразову грошову допомогу.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 червня 2019 року № 94

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Тивонюку О.В.

Розглянувши заяву жителя м. Почаїв вул. Космонавтів, 20 гр. 
Тивонюка Олександра Васильовича, який просить надати одноразову грошову 
допомогу на лікування, взявши до уваги довідку Кременецької РКЛ № 51 від 
08.02.2019 року та депутатський акт обстеження від 10 квітня 2019 року та 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року 
на виконання Програми «Соціальна підтримка малозабезпечених верств 
населення Почаївської іміської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 
роки», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Тивонюку Олександру 
Васильовичу в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Тивонюку Олександру 
Васильовичу одноразову грошову ^допомогу-

і

Міський голова В.С. БОЙКО

Лівар Н.М.
БондарГ.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 червня 2019 року № 95

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Колобовій О.В.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. 1. Франка, 33 гр. Колобовой 
Оксани Володимирівни , яка просить надати одноразову грошову допомогу на 
дороговартісне лікування, взявши до уваги довідку Почаївської районної 
комунальної лікарні № 37 від 16.04.2019 року та керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про надання 
одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 
населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року на виконання Програми 
«Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет 
міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Колобовій Оксані 
Володимирівні в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Колобовій Оксані
Володимирівні одноразов ову допомогу.

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.

Міський голова В.С. БОЙКО



УКРАЇНА
ІІОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р1 Ш Е II II Я

від 14 червня 2019 року № 96

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Купецькій В.О.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Грушевського, 21 «а» гр. 
Купецькій Валентині Олексіївні , яка просить надати одноразову грошову 
допомогу на дороговартісне лікування, взявши до уваги довідку КНП 
«Львівська обласна клінічна лікарня» неврологічне відділення від 12.02.2019 
року та депутатський акт обстеження від 28 травня 2019 року та керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Положенням про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Почаївської міської об’єднаної територіальної громади, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року на виконання Програми 
«Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки», виконавчий комітет 
міської ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Купецькій Валентині 
Олексіївні в розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Купецькій Валентині 
Олексіївні одноразову гронову допомогу.

В.С. БОЙКОМіський голова

Лівар Н.М.
БондарГ.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 червня 2019 року №97

Про виділення одноразової 
грошової допомоги гр. Панчук О.С.

Розглянувши заяву жительки м. ГІочаїв вул. Наливайка, 17 гр. Панчук 
Ольги Станіславівни, яка просить виділити одноразову грошову допомогу у 
зв’язку із тим, що 23.04.2019 року у її господарській будівлі сталася пожежа, 
беручи до уваги акт про пожежу, депутатський акт обстеження від 03 гравия 
2019 року та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні », Положенням про падання одноразової адресної матеріальної 
допомоги малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської 
об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 
жовтня 2016 року на виконання Програми «Соціальна підтримка 
малозабезпечених верств населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019-2020 роки» , виконавчий комітет міської 
ради

Вирішив:

1. Виділити одноразову грошову допомогу гр. Панчук Ользі Станіславівні в 
розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Панчук Ользі
Станіславівні одноразову групову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г. В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

вії 14 червня 2019 року № 98

Про виділення одноразової 
грошової допомоги на 
поховання гр. Ніколюк Л.І.

Розглянувши заяву жительки м. Почаїв вул. Радивилівська, 7 гр. 
Ніколюк Лідії Іванівни , яка провела похорон своєї' братової - Ляшук Інни 
Іванівни про виділення її одноразової грошової допомоги, керуючись 
п.а.ч.1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Положенням про надання одноразової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпеченим верствам населення Почаївської міської об’єднаної 
територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 164 від 19 жовтня 2016 року, 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Виділити гр. Ніколюк Лідії Іванівні одноразову грошову допомогу 
в розмірі 2500 (дві тисячі п’ятсот) гривень.

2. Фінансовому відділу міської ради перерахувати гр. Ніколюк Лідії
Іванівні одноразову грошову допомогу.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 червня 2019 року № 99

Про присвоєння адресного 
номера житловому будинку, 
який належить гр. Касаткіній С.В.

З метою впорядкування нумерації об'єктів нерухомості в м. ГІочаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні », 
Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних номерів об’єктів нерухомості 
розташованих на території Почаївської міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії 
Почаївської міської ради № 548 від 31.10.2016 року та розглянувши заяву гр. Касаткіної 
Софії Володимирівни , виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Присвоїти адресний номер новозбудованому житловому будинку ( декларація про
готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі 
будівельного паспорта № ТП 14216223 ) , земельна ділянка ( кадастровий номер 
6123410500:02:001:2735) площею 0,10 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), який 
належить гр. Касаткіній Софії Володимирівні номер «226» по вул. Радивилівська в 
м. Почаїв.

2. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство но вул.
Радивилівська в м. Почаїв у відповідності до п. 1 даного рішення.

3. Гр. Касткіній С.В.. встановити адресну табличку з № «226» на даному житловому 
будинку.

Міський голова В.С. БОЙКО

Лі вар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 червня 2019 року №100

Про присвоєння адресного номера 
житловому будинку та зміну адресного 
номера земельній ділянці, які належать 
гр. Черемискіній О.С.

З метою впорядкування нумерації об'єктів нерухомості в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об'єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні », 
Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних номерів об'єктів нерухомості 
розташованих на території Почаївської міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії 
Почаївської міської ради № 548 від 31.10.2016 року та розглянувши заяву гр. 
Черемискіної Оксани Станіславівни , виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Присвоїти адресний номер новозбудованому житловому будинку ( декларація про
готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі 
будівельного паспорта № ТП 141191420151). який належить гр. Черемискіній Оксані 
Станіславівні номер «44а» по вул. Молодіжна в с. Старий Гараж

2. Змінити адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123488200:02:001:0443) площею 0,2478 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
належить гр. Черемискіній Оксані Станіславівні з номера «44» на номер «44а» по 
вул. Молодіжна в с. Старий Тараж.

3. Кременецькому РК БТІ внести зміни в адресне господарство по вул.
Молодіжна в с. Старий Тараж у відповідності до п. 1 даного рішення.

4, Гр. Черемискіній О.С. встановити адресну табличку з № «44а» на даному житловому
будинку.

Міський голова

Лівар Н.М.
Бопдар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАГВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 червня 2019 року № 101

Про присвоєння окремих адресних 
номерів виділеним в окремі об’єкти 
права власності частинам житлового 
будинку та земельній ділянці, які 
належать гр. Бончуку М.Ф та Бончуку 1І.М.

З метою впорядкування нумерації об'єктів нерухомості в м. Почаїв, створення умов 
володіння, користування та розпорядження цими об'єктами їх власниками та 
користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні », 
Положенням про порядок присвоєння та зміни адресних номерів об’єктів нерухомості 
розташованих на території Почаївської міської ОТГ, затвердженого рішенням сесії 
Почаївської міської ради № 548 від З і. 10.2016 року та беручи до уваги Договір про поділ 
нерухомого майна, що є у спільній частковій власності № 488 від 04.06.2019 року та 
розглянувши заяву гр. Бончука Миколи Федоровича та гр. Бончука Петра Миколайовича, 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Присвоїти виділеній в окремий об'єкт права власності 1/2 частині житлового будинку
з господарсько-побутовими будівлями ,що становить 60\100 (шістдесят сотих) 
часток, а саме: 1-14 - кухня - 10.3 кв.м.. 1,8 - коридор - 6.4 кв.м.. 1-12 - санвузол - 
3.0 кв.м.. котельня - 1-13 -2,7 кв.м.. гараж 1-16 17,0 кв.м., житлові кімнати -1-3-
19,2 кв.м.. 1-4-12,6 кв.м. 1-5-15,7 кв.м. загальною площею - 86.9 кв.м. житловою 
площею - 47.5 кв.м., яка належить Бончуку Миколі Федоровичу адресний номер 
«12» по вул. Гагаріна в м. Почаїв.

2. Присвоїти виділеній в окремий об’єкт права власності 1/2 частині житлового будинку
з господарсько-побутовими будівлями , що становить 40Ї100 (сорок сотих) часток, а 
саме : коридор -1-1-9,8 кв.м., 1-7-коридор -2,0 кв.м, коридор -1 -9-9,7 кв.м, санвузол - 
1-8-3,1 кв.м. кухня - 1-11-6,3 кв.м, столова- 1-10-9,7 кв.м., підвал - 1-10,6 кв.м., 
житлові кімнати - 1-2-19,2 кв.м,, 1-6-15,6 кв.м, загальною площею 86,0 кв.м, 
житловою площею - 34,8 кв.м, сарай літ «Б», прибудова літ. «б», вбиральня літ «Т» , 
яка належить Бончуку Петру Миколайовичу адресний номер «12а» по вул. Гагаріна 
в м. Почаїв.

3. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер
6123410500:02:001:1977) площею 0,045 га, для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
належить гр. Бончуку Петру Миколайовичу номер 12а» по вул. Гагаріна в м. 
Почаїв.

4. Рекомендувати Кременецькому РК БГ1 внести відповідні зміни в адресне
господарство по вул. Гагаріна в м. Почаїв.

5. Гр. Бончуку М.Ф. і гр. Бончуку-ГтМ встановити адресні таблички з № 12 та№ 12 «а»
на даних житлових /

Міський голова В.СГБОЙКО

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е И И Я

від 14 червня 2019 року № 102

Про присвоєння адресного номера 
земельній ділянці, яка належить 
гр. Оскалюку О.Ф.

З метою впорядкування нумерації об’єктів нерухомості в м. Почаїв, 
створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх 
власниками та користувачами, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні », Положенням про порядок присвоєння та зміни 
адресних номерів об’єктів нерухомості розташованих на території Почаївської 
міської ОТГ , затвердженого рішенням сесії Почаївської міської ради № 548 від 
31.10.2016 року та розглянувши заяву гр. Оскалюка Олександра Федоровича , 
виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

1. Присвоїти адресний номер земельній ділянці ( кадастровий номер 
6123410500:02:001:3070) площею 0,10 га, для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), яка належить гр. Оскалюку Олександру Федоровичу 
номер «11» по вул. Бригадна в м. Почаїв.

В.С. БОЙКОМіський голова

Лівар Н.М.
Бондар Г.В.



від 14 червня 2019 року № 103

УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Про доцільність відібрання дитини від 
матері без позбавлення її батьківських 
прав

Заслухавши лист служби у справах дітей Кременецької РДА № 250/03-11 
від 13.05.2019 року та лист Кременецького районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді № 142 від 07.05.2019 року , керуючись п. 8 Постанови 
Кабінету Міністрів від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки 
та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 п. 4 делегованих 
повноважень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради

ВИРІ III И В:

1. Вважати доцільним відібрання малолітньої дитини Коцюруби 
Василини Андріївни, 15.01.2013 р.н. від матері Коцюруби Світлани 
Дмитрівни, 08.07.1977р.н., уродженки с. Весела Кременецького району 
Тернопільської області в зв’язку з виникненням безпосередньої загрози для 
життя та здоров’я малолітньої дитини.

2. Рекомендувати Службі у справах дітей Кременецької РДА вжити всіх 
необхідних заходів щодо відібрання малолітньої дитини Коцюруби Василини 
Андріївни, 15.01.2013 р.н. від матері Коцюруби Світлани Дмитрівни, 
08.07.1977р.н. без позбавлення батьківських прав.

3. Контроль за виконання^^^бго рішення залишаю за собою.

Міський голова В.С.БОЙКО

Лі вар Н.М. 
Бондар Г.В.



УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 14 червня 2019 року № 104

Щодо погодження розміщення
зовнішньої реклами ФО-П Тимошику М.М.

Розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Тимошика Михайла 
Морозенковича, керуючись ст. 144 Конституції України, підпунктом 13 пункту 
«а» ст. ЗО ЗУ « Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 1 ст.16 ЗУ « 
Про рекламу», Постановою КМУ від 29 грудня 2003 року№ 2067 « Про 
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» зі змінами та 
доповненнями, Положенням про порядок розміщення зовнішньої реклами 
територіальної громадим м. Почаїв та с. Затишшя, затвердженого рішенням 
Почаївської міської ради від 23.01.2015 р.№ 2040, виконавчий комітет міської 
ради

Ви рішив:

1. Погодити розміщення зовнішньої реклами ФО-П Тимошику Михайлу 
Морозенковичу типу « Бігборд» в кількості 1( одна) шт., розміром 3x6 
м., терміном 5( п’ять ) років по вул.Радивилівська,45 Бм.Почаїв.

2. ФО-П Тимошику Михайлу Морозенковичу розміщення зовнішньої 
реклами провести у відповідності до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова

Коношевська М.В.


